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FORUM GURU & KEPALA SEKOLAH MUHAMMADIYAH
SUKSES ADAKAN WORKSHOP
Senin, 29-10-2018
Generasi muda pembangun peradaban bukan hanya slogan namun menjadi nyata dalam kebersamaan
menyatukan langkah untuk maju bersama. Dengan tujuan mulia langkah seluruh jajaran Forum Guru dan
Kepala Sekolah Muhammadiyah mengadakan "Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola
Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Lampung Timur". Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 26-28
Oktober 2018 bertempat di Hotel 21 Gisting, diikuti oleh 50 peserta utusan dari seluruh
Sekolah/Madrasah Muhammadiyah di Lampung Timur yang memberikan kontribusi nyata untuk
menyukseskan acara dan menyatukan langkah dan pikiran berjuang bersama membangun peradaban
generasi bangsa. Acara ini mendapat dukungan yang luar biasa dari MPDM PWM yang disampaikan
oleh Bp. Drs. H. Hariyanto, M.Si saat memberikan kuliah umum pembukaan workshop, beliau
mengatakan "Sebuah langkah nyata yang luar biasa bermanfaat untuk menyatukan visi maju bersama
sudah sepantasnya didukung oleh seluruh stakeholder AUM di Lampung Timur bukti kongkrit FGM &
FKSM mampu menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Semua pemaparan, pengalaman, dan
motivator dari pemateri hendaknya bisa diterapkan di AUM masing-masing untuk berubah dalam
memberikan pelayanan, program sesuai dengan kebutuhan zaman berpondasikan IMTAQ". Narasumber
yang dihadirkan merupakan para pengelola AUM yang mempunyai kompeten menjadikan sekolah
unggulan dan berdaya saing. Didukung sepenuhnya oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung
Timur Bp. Drs. Budi Suharmanto dan Jajaran MPDM PDM Lampung Timur yang mendampingi hingga
acara usai. Ada tiga agenda dalam kegiatan ini berupa: 1. Penyampaian materi di Hotel 21 Gisting 2.
Kunjungan kesekolah Muhammadiyah Unggulan seperti di SMKM Gisting dan SMP M Gisting 3. RTL dan
Penutupan sembari tadabur alam di Way Lalaan Alhamdulillah acara berjalan dengan sukses dan lancar
menghasilkan beberapa program yang akan menjadi agenda untuk segeradi eksekusi. Atas nama
seluruh panitia FGM & FKSM mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari MPDM PWM
Lampung, PDM, MPDM, Seluruh Kepala Sekolah dan Guru Amal Usaha Muhammadiyah Lampung
Timur, Keluarga Besar Muhammadiyah dan Aisyiyah Gisting serta seluruh pihak yang terlibat. Semoga
Allah memberikan kemudahan untuk kita berjuang bersama menjadi sekolah unggul dan berdaya saing.
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